خطتي من
ّ
أجل لبنان أفضل
المستمر
والتبد ِل
التسارع الحثيث
عالم من
ما ُدمنا في
ّ
ّ
ٍ
ِ
المتغيرة...
عصر من األزمنة
وفي
ّ
ٍ

الرؤيا

زمن التغيير
جاء
ُ
َ

ثابرت على االستثمار في
"طوال  20سنة
ُ
قوة الدفع ّ
باتجاه لبنان
األجيال الصاعدة ،وهي ّ
ّ
المستقل ،ذي االقتصاد المزدهر .فأنا أحمل
الحر،
الموحد،
ّ
ّ

إيمانــا راسـ ً
ً
ـد قــد يجعــل
ـخا بـ ّ
ـأن لبنــان قابـ ٌـل للتطويــر إلــى حـ ّ
منــه مثـ ً
ـدا يحتــذى بــه وقـ ً
ـدوة لســائر البلــدان".
ـال فريـ ً

الرسالة

وتقبــل اآلراء
أؤمــن بالنزاهــة واالنفتــاح عبــر التحــاور والمشــاركة ،أؤمــن بالشــراكة ،واحتــرام اآلخريــن،
ّ
ـازات ّ
ـاني عبــر توفيــر الدعــم للشــبيبة
المتنوعــة ،وبالتضامــن عبــر إنجـ ٍ
بنــاءة للمجتمــع ،وبالتطـ ّ
ـور اإلنسـ ّ
اللبنانيــة.
ّ

العامة.
الشخصي مع الناس ونهجي في إدارة الشؤون
علي تعاملي
هذه المعتقدات ستملي
ّ
ّ
ّ
ـي جديــد
ال بـ َّ
ـد لنــا مــن إعــداد لبنــان الســتقبال األجيــال اآلتيــة وتلبيتهــا .وال بـ ّ
ـد لنــا مــن رســم نمــط ذهنـ ّ
وطريقــة تفكيــر حديثــة.

فـي حـال انتخابي ،سوف أسعى إلـى
ّ
وتغذيان فيه الفساد.
والمذهبية اللتين تسيئان إلى مجتمعنا
الطائفيــة
•محاربــة
ّ
ّ
يتحتــم فيــه التقــاء ّ
ّ
كافــة األديــان والثقافــات
ـوع مصــدر ثــروة واغتنــاء .فلبنــان بلــد فريــد
ّإنــي أرى فــي التنـ ّ
جميعــا فــي ربوعــه بانســجام وســام.
والمعتقــدات وأنمــاط الحيــاة لتعيــش
ً
•محاربــة الفســاد بجميــع أشــكاله .الفســاد وبــاء استشــرى فأصــاب جميــع مفاصــل الحيــاة فــي بلدنــا.
ّ
ً
ســكة
النمــو واالقتصــاد .أريــد أن أضــع لبنــان علــى
عائقــا بــدرب االســتثمارات ،وأوقــف عجلــة
قــد وقــف
ّ
قاطعــا الطريــق علــى
اإللكترونيــة وأســاليبها
االقتصاديــة المعاصــرة باعتمــاد مبــادئ الحكومــة
الحيــاة
ّ
ّ
ً
ً
ودواعــي وجودهــا.
ومزيــا فــرص الرشــوة
البيروقراطيــة البليــدة
ّ
َ

•االهتمــام بملــف صنــدوق الضمــان االجتماعــي ألن الحمايــة االجتماعيــة والصحيــة حــق لــكل مواطــن.
وال يمكــن مقاربــة موضــوع الضمــان مــن خــارج اللوحــة االجتماعيــة العامــة ،وتاليــاً مــن خــارج السياســة
المعتمــدة .ســوف
االجتماعيــة ،ألن الضمــان هــو جــزء مــن كل ،وهــذا الــكل هــو السياســة االجتماعيــة
َ
أعمــل إلصــاح نظــام الضمــان والحــؤول دون ســقوطه.

المجتمع الذي نحتاج إلى بنائه
ّ
مهمــة تطويــر المشــاريع والخطــط اآليلــة إلــى
لتولــي
ـس مســؤول،
ـجع تأســيس ّ
أشـ ّ
ّ
خليــة تفكيــر أو مجلـ ٍ

ً
مهمــة تجهيــز الوســائل
فضــا عــن
وأي بلــد نريــد لحياتنــا"،
"أي مجتمــع
توفيــر األجوبــة المالئمــة عــن
ّ
ّ
ّ

ّ
المترتبــة علــى ذلــك.
التحديــات
واألســاليب الناجعــة لمواجهــة
ّ

ً
ّ
واطنا أفضـل
نبنـي ُم
نفكــر ,علينــا أن نفعــل ,علينــا أن
علينــا أن
َ

رقمــا ،غايـ ً
كــي نعيــش فــي وطــن يكــون اإلنســان فيــه قيمـ ً
ـة ال وظيفــة ،وتكــون للحيــاة قدسـ ّـيتها،
ـة ال
ً

عــاج علــى مريــض،
ضمــان توافرهــا ،فــا يســتعصي
األو ّليــة
مقو
وللصحــة
ُ
ُ
مــات ســامتها ،ولالحتياجــات ّ
ّ
ّ
ٌ
ـان كرامــات ...كــي نعيـ َ
ـش فــي وطــن نصــون ترابــه
ـوس أو تهـ ُ
وال تحصيــل علــم علــى طالبيــه ،وال تهــون نفـ ٌ

ويصــون ّ
إيجابــي
عزتنــا ،علينــا االســتعداد للتغييــر واعتمــاد طريقــة تفكيــر جديــدة تقودنــا إلــى اقتصــاد
ّ
وجامــع مــن أجــل مســتقبل أوالدنــاّ ،
معــا متضامنيــن متكامليــن.
علهــم ينعمــون بحيــاة فضلــى يعيشــونها ً

نظرتي
إلى االقتصاد

حس َن ْت إدارتُ ها ُ
التخطيط
تق َن
ينعم لبنان
وأ ِ
بثروات إن ُأ ِ
ٍ
ُ
االقتصاد اللبناني وأن ِّ
َ
توف َر
إحياء
مكنها أن تعيد
لها َأ
ِ
َ
ومؤم ً
محق ً
ّ
نة للمواطنين رغد العيش
قة بذلك االزدهار
اآلالف من ُف َر ِص العمل الجديدة
ّ

أهم مصادر ثروته وهي المياه
والبحبوحة .عهدي للبنان أن أقوم بحماية
ّ
ّ
البشرية.
واألعز أال وهو الطاقة
األهم
والنفط والغاز ،إلى جانب مصدر الثروة
ّ
ّ

